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Emerytury i renty KRUS - nowe kwoty przychodu od 1
września!
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Od 1 września zaczną obowiązywać nowe kwoty decydujące o zmniejszeniu,
bądź zawieszeniu emerytury i renty KRUS. To jednak nie pierwsza zmiana
w tym roku, nowe kwoty przychodu zmieniono wcześniej wraz z początkiem
marca 2020 r.

Emerytury i renty KRUS na podstawie nowych kwot przychodu
KRUS poinformował, że od 1 września br. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu. Chodzi
o przychód z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
np. z tytułu zatrudnienia.
Kwota przychodu jest ważna, ponieważ decyduje przede wszystkim o zmniejszeniu, bądź
zawieszeniu świadczeń emerytalno – rentowych.
Jej wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia, które przedstawia się następująco:
70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3 517, 20 zł
130 % tego wynagrodzenia, czyli 6 531, 90 zł

Zmiana kwot przychodu na podstawie Komunikatu Prezesa GUS
i ZUS
Nowe kwoty, które wpływają na wysokość emerytury i renty KRUS ustalono na podstawie komunikatu
Prezesa ZUS. Odbyło się to w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. wynoszącego 5 024, 48 zł.

Kolejna zmiana kwot przychodu w tym roku
Przypomnijmy, poprzednia zmiana kwot przychodu, która decyduje o tym, ile emerytury bądź renty
KRUS otrzyma rolnik miała miejsce w marcu br.
Informowaliśmy was o tym w artykule – Jakie zmiany w KRUS od 1 marca?.
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Wówczas wtedy kwota przychodu wynosiła odpowiednio:
70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a dokładnie – 3 639, 10 zł
130 % tego wynagrodzenia, czyli 6 758, 20 zł
Powyższe zmiany wprowadzono od 1 marca br., kiedy to nastąpiła także waloryzacja emerytur
i rent rolniczych, o czym z pewnością można więcej przeczytać na stronie KRUS.
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